AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OT14 Ordenança reguladora de la taxa per l'ús d'instal.lacions esportives i
realització d'activitats esportives, culturals i educatives

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ESPORTIVES, CULTURALS I EDUCATIVES
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. De conformitat amb el que disposa l’article 106é de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i d’acord amb allò
que s’ha previngut en l’art. 20.4º o) del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la
present Ordenança té com a objecte la regulació de la taxa exigible per la
prestació de servicis, l’organització d’activitats esportives i la realització
d’activitats en les Instal·lacions Esportives Municipals.

Meritació de la taxa
Article 2. L’obligació de pagament de la taxa naix des del moment de
formalització de la inscripció, reserva de la instal·lació, entrada en el
recinte esportiu o prestació del servici.

Obligats al pagament de la taxa
Article 3. Estan obligats al pagament de la taxa totes aquelles persones o
entitats que facen un ús i gaudiment de les Instal·lacions Esportives
Municipals per mitjà de la inscripció en una activitat, reserva
d’instal·lacions o entrada en el recinte esportiu, o siguen beneficiàries dels
servicis municipals esportius.
L’ús i gaudiment de les instal·lacions Esportives Municipals, i la prestació
de qualsevol servici, està condicionada al previ pagament de la taxa,
excepte en els supòsits d’exempció.
Abans de l’inici de l’ús de les instal·lacions o la participació en activitats
esportives, els usuaris deuran d’estar proveïts del carnet d’usuaris de les
instal·lacions esportives municipals de Xilxes. Així mateix, els usuaris
aportaran el corresponent resguard acreditatiu del pagament, que serà al
propi temps, l’autorització de la participació.

Quota tributària
Article 4. La quota tributària serà la fixada en les tarifes que es contenen
en l’annex I de la present Ordenança per a cada un dels distints servicis o
activitats.

Exempció i bonificació
Article 5. A partir de la vigència de la present Ordenança només
s’aplicaran les exempcions i bonificacions expressament contemplades:
Exempcions:
Per als usuaris que acrediten la seua condició de jubilats i a més estiguen
inscrits en l’Associació de Jubilats i Pensionistes “la Sort” de Xilxes.
Bonificacions:
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1. Els usuaris que tinguen la condició de família nombrosa
▪

Famílies nombroses de caràcter general: 25 % de la quota
tributària.

▪

Famílies nombroses de caràcter especial o d’honor: 40 % de la
quota tributària.

2. Persones que tinguen la condició de pensionista o jubilat, el 50% de
la quota tributària.
3. Persones que patisquen discapacitat en grau igual o superior al 33%
i així ho acrediten documentalment, el 50 % de la quota tributària.
4. Als abonaments entregats a empreses i entitats que tinguen subscrit
Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Xilxes per a la
utilització d’instal·lacions esportives municipals i espais publicitaris,
se'ls aplicarà les mateixes tarifes previstes per als abonaments de
classe F.
5. Als abonaments subscrits pel personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament de Xilxes, se’ls aplicarà les mateixes tarifes previstes
per als abonaments de la classe G.
Si en l’usuari concorren els requisits objectius o subjectius previstos per a
la seua aplicació, optarà per l’aplicació d’una d’entre les distintes
bonificacions de què poguera beneficiar-se.
En tot cas, l’oficina que efectue les corresponents liquidacions, exigirà a
l’usuari, la documentació que acredite la concurrència dels requisits
establits per a aplicar la bonificació o exempció.
Excepcionalment, mitjançant una Resolució de l’Alcaldia, podrà aplicar-se
l’exempció de la taxa, en el cas de menors sobre els quals els Servicis
Socials es trobe intervenint en un “Pla d’Intervenció amb menors”,
concorrent raons d’interés personal i integració social.
Article 6. Pot efectuar el pagament, en període voluntari o període
executiu, qualsevol personal, tinga o no interés en el compliment de
l’obligació.
El pagament de la taxa podrà realitzar-se:
1. Les entitats que si és el cas presten el servici de caixa segons regula
l’art. 9.1º del Reglament General de Recaptació
2. En les entitats col·laboradores i la resta de persones o entitats
autoritzades per a rebre el pagament.

Moment de pagament
Article 7. Amb caràcter general, el pagament de la taxa es realitzarà
sempre amb anterioritat a l’ús de la Instal·lació Esportiva, en el mateix
moment de la inscripció de l’activitat, reserva de la instal·lació o
realització de l’activitat.

Justificants i certificacions de pagament
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Article 8. Qui realitze el pagament d’un deute d’acord amb el que disposa
esta Ordenança tindrà dret a què se li entregue un justificant de
pagament.
L’aportació del mateix serà imprescindible per a la confirmació
d’assistència en aquelles activitats amb un nombre de places limitat, així
com per a la utilització efectiva de les instal·lacions i la realització de les
corresponents activitats.

Gestió
Article 9. L’Ajuntament podrà exigir la taxa en règim d’autoliquidació.
Per a l’accés a les distintes instal·lacions esportives, lloguer de pistes de
joc i accés a les activitats i servicis esportius, és obligatòria l’obtenció i
presentació del carnet d’usuari de les instal·lacions esportives de Xilxes,
objecte de regulació en l’annex II de la present Ordenança.

Ajornament i fraccionament del deute
Article 10. A sol·licitud de l’obligat es podrà ajornar o fraccionar el
pagament dels deutes en els termes que preveu l’Ordenança General de
Recaptació de l’Ajuntament de Xilxes, sempre quan la seua situació
econòmica-financera li impedisca de forma transitòria, efectuar el
pagament en els terminis establits.
En el cas d’una autoliquidació la sol·licitud d’ajornament o fraccionament
haurà de ser presentada amb anterioritat o conjuntament amb la
declaració.
Per raons d’eficàcia i economia administrativa, no s’autoritzaran
ajornaments o fraccionaments de deutes tributaris l’import del qual no
supere els 60 euros.
Article 11. No procedirà la devolució de la taxa liquidada, excepte en els
supòsits següents:
1. Inclemències del temps que impedisquen objectivament l’ús de la
instal·lació reservada en el moment en què vaja a exercitar-se
l’activitat.
2. Activitats programades per l’Ajuntament que per causes alienes a
l’usuari no puguen realitzar-se.
La sol·licitud de devolució basada en alguna d’estes circumstàncies serà
comprovada en tot cas per l’Oficina d’Esports, que remetrà informe a
l’Oficina liquidadora.

Cobrament per mitjà de procediment de constrenyiment
Article 12. Els deutes per les taxes establides en la present ordenança en
defecte de pagament voluntari, podran exigir-se pel procediment de
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Annex I – Preus ordenança reguladora de la taxa per l’ús
d’instal·lacions esportives i la realització d’activitats
esportives, culturals i educatives
ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
ACTIVITAT

GRUP
2.
ACTIVITATS
ESPORTIVES
ORGANITZADES PER LA REGIDORIA
D'ESPORTS

TARIFA ESPORT AUTÒCTON

MES

20 €

TRIMESTRE

50 €/6 DIES SETMANA

ANY

100 €
ESCOLES DE

MES

15 €

TENIS/PADEL/ATLETISME/PILOTA
VALENCIANA/PREDEPORT…

TRIMESTRE

40 €

15 € / TRIMESTRE

PILOTA VALENCIANA

GRUP
3.
ACTIVITATS
ESPORTIVES
ORGANITZADES PER LA REGIDORIA
D'ESPORTS

SPINNING/BATUKA/PILATES/STE
P/ ZUMBA/BALL SALÓ…

GRUP 4. ACTIVITATS ESPORTIVES EN
PLATGES
ORGANITZADES
PER
LA
REGIDORIA D'ESPORTS DESTINADES A
MENORS DE 14 ANYS

10 €

GRUP 5. ACTIVITATS ESPORTIVES EN
PLATGES
ORGANITZADES
PER
LA
REGIDORIA D'ESPORTS DESTINADES A
MAJORS DE 14 ANYS

15 €

CAMPUS MULTIDEPORT

40 €

MES

15 €

TRIMESTRE

40 €

MES

25 €

TRIMESTRE

60 €

MES

20 €

TRIMESTRE

50 €

PACK DE DOS ACTIVITATS DIRIGIDES

1
ACTIVITAT
MUSCULACIÓ

DIRIGIDA

+

SALA

Sessió individual a qualsevol activitat
dirigida o accés a sala de musculació o
accés a vestidors

2€

Carnet d'accés a la instal·lació (Ruptura,
deteriorament, pèrdua o robatori

3€

TARIFES PISTES DE PADEL-TENIS-FRONTÓN
És obligatòria la presentació del carnet d'usuari per a la utilització de les
pistes de joc.

5
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GRUP 1. ACTIVITATS ESPORTIVES NO
DIRIGIDES
EN
SALA
DE
MUSCULACIÓ–FITNESS (amb orientació
a l'entrenament)
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FRANGES HORÀRIES A QUÈ ACOLLIR-SE PER A LA RESERVA DE
PISTES.
FRANGES HORÀRIES
Abans
17:00

de

les

<

Després de les
17:00

>

Quan les pistes de joc s'utilitzen per quatre jugadors, almenys un dels
jugadors haurà d'estar identificat dins del carnet identificatiu de la
instal·lació.
El pagament es realitzarà d'acord amb les tarifes següents:
PREU - USOS
CAMP DE FUTBOL
25 €
50 €
POLIESPORTIU
10 €
TRINQUET MUNICIPAL
10 €
MÒDUL D'ATLETISME
COMPLET

0€

4 € < 17:00 > 6 €
5 € < 17:00 > 7 €
6 € < 17:00 > 8 €

Els preus que figuren en la taula poden patir modificacions a partir del mes
de gener de qualsevol exercici posterior, s’apliquen en aquelles
instal·lacions gestionades directament per la Regidoria d’Esports.
DILIGÈNCIA.- La present Ordenança que va ser aprovada pel Ple de
l'Ajuntament en sessió ordinària de data 27 d'octubre de 2005, ha sigut
objecte de diverses modificacions, l'última de les quals amb data 30
d'octubre de 2019.
A Xilxes, a 30 d'octubre de 2019. EL SECRETARI,
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